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Menneskekroppen er et anatomisk mirakel, 
som med de rigtige værktøjer kan opnå utrolige 
ting. En RH stol er tilpasset din krops behov for 
bevægelse og bidrager til, at du kan præstere 

endnu bedre ved skrivebordet.



RH Mereo 300

TILPASSET  
TIL DIG

Tænker du nogensinde på, hvordan du 
sidder ned? At stolen bestemmer over, 
hvordan din dag bliver?

RH er en af Europas førende prducenter 
af ergonomiske kontor- og arbejdsstole. 
Vores stole er designet til at hjælpe 
dig med at sidde bedre og forbedre din 
præstation i hverdagen.



4 RH New Logic 220



RH New Logic 200
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RH Mereo 220



7 RH Activ 220
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RH Stolene er designet til at hjælpe dig 
med at sidde bedre og er lette at justere, 
så alle kan bruge dem.

Det hele startede i Småland, Sverige 
med en mand, der led af rygproblemer. 
RH’s grundlægger Rolf Holstensson var 
en velinformeret iværksætter, der så en 
klar forbindelse mellem stillesiddende 
arbejde og problemer med kredsløb 
og ryg. Han producerede den første 
RH stol i 1976. Dette blev starten på en 
ergonomisk revolution af kontor- og 
arbejdsstole. I dag sælges RH stole over 
hele verden.

EN 
ERGONOMISK  
REVOLUTION



TILPASSET DIG
Vi er forblevet tro mod Rolf Holstenssons 
oprindelige idé om at skabe gode 
kontorstole, som er tilpasset den 
menneskelige anatomi, kombineret med et 
godt holistisk design.

Vores designteam arbejder sammen med 
nogle af de førende design bureauer i 
Skandinavien for at producere stole, der 
er visuelt tiltalende med en autentisk 
skandinavisk stil. Men godt design er 
aldrig drevet på bekostning af ergonomi i 
stolene. En RH stol vil altid være tilpasset 
til brugernes behov, ikke omvendt. Derfor 
er vores stole altid multi-justerbare for 
tilpasning til den enkelte bruger.

RH Logic 400  
Elegance



10 RH Mereo 200

ÆRLIGT 
DESIGN
Den måde, folk arbejder på, er for evigt 
omskiftelig. Dette bevirker, at der hele tiden 
stilles nye krav til at vores stole kan tilpasses 
dagens og fremtidens brugere. Vi kan bidrage 
med vores store know-how og tilbyder flere 
ergonomiske og smarte løsninger, så alle 
brugere kan sidde behageligt og sundt,  
også i fremtiden. 

En RH stol er designet med brugeren i 
centrum. Når du køber en RH stol, hjælper 
den dig med at sidde opret, afslappet og i 
konstant bevægelse. Hver dag.
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Vores forbrug af jordens ressourcer øges  
proportionalt med jordens befolkningstilvækst. RH arbejder 

kontinuerligt for at minimere den miljømæssige påvirkning ved 
produktion af sine produkter efter “vugge til vugge” principper.

RHs stærke holdning til bæredygtighed er stadig vigtigere for 
miljøet og for de bevidste forbrugere, der søger bæredygtige og 

miljøvenlige produkter med lang holdbarhed.

BÆREDYGTIGHED



KOMPONENTER
Vi har fra begyndelsen valgt genanvendelige 
kompenenter og metaller i produktionen af vores 
produkter. Alle dele i produkterne er lette at 
adskille, så hver del kan genvindes separat og 
fuldstændigt. I slutningen af stolens levetid kan 
hver enkelt del genvindes for igen at genopstå 
som et helt nyt produkt.



RH Logic 400

EN STOL 
TIL DIG

Stolene har en vippe-mekanisme, der 
tillader stolen at følge dine bevægelser. At 
sidde opret mens du bevæger dig, giver dig 
mulighed for at trække vejret bedre og ilte dit 
blod tilstrækkeligt for hermed at sikre bedre 
koncentrations- og ydeevne.

Alle vores kontor- og arbejdstole er tilpasset 
anatomien hos den enkelte bruger. Vores 
stole leveres med lændestøtte og med en 
pude mellem skulder-bladene for at hjælpe 
dig med at opretholde en åben kropsholdning 
- uden du selv behøver at tænke over det. 

Når kroppen har det godt, præsterer du 
bedre.
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For RH er design og ergonomi to sider af samme sag. Vi designer brugervenlige stole, 
der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdsdagen. 

På de følgende sider kan du se vores brede udvalg af kontor- og arbejdsstole, der 
hjælper dig med at sidde og præstere bedre. Hver eneste dag.

RH KOLLEKTION



RH NEW LOGIC 
Til præstation
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Vi har skabt en helt ny RH Logic stol for at gøre 
noget godt endnu bedre. En stol, der fusionerer
karakteristisk komfort, førsteklasses ergonomi 
med forbedrede funktioner og betjening for en 
endnu bedre brugeroplevelse. Desuden har vi  
udviklet et nyt visuelt design, der skaber en enkel 
og sofistikeret form, der passer perfekt ind i  
næsten alle tænkelige kontormiljøer.



RH LOGIC 
Til præstation
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RH Logic er en behagelig kontorstol, der 
hjælper dig med at præstere bedre gennem 
hele arbejdsdagen.



RH MEREO
Intuitivt design



RH Mereo er både en kontorstol og et 
arbejdsredskab, der hjælper dig med at opnå 
en aktiv sidestilling, bedre koncentration  
og dermed bedre ydeevne.



RH EXTEND                     
Effektiv æstetik



RH Extend er designet til at give din krop 
bedst mulig støtte og aflastning, mens den 
på samme tid opmuntrer dig til bevægelse.



RH ACTIV
Let at bruge
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RH Activ er en fleksibel standard arbejdsstol, 
der kan tilpasses forskellige mennesker i 
forskellige arbejdsmiljøer.



RH SUPPORT 
 Mere støtte til arbejdet
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RH Support er designet til at yde ekstra 
støtte til ben og ryg, uanset om du 
arbejder stående eller siddende.
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